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Memórias da
estação
nunca se vão!

As memórias são inevitáveis
à nossa existência, são afeto,
saudade e experiências vividas. As que trazem o aconchego, a lembrança do nariz
gelado, mas do corpo quente, aquecido por aquela blusa que você guarda como
relíquia, acompanhada de
meias fofinhas. Trazem os
aromas, os sabores, as texturas e sensações. São os dias
frios que permitem sentir o
calor dos sentimentos e os
dias mais amenos que dão
o frio na barriga das novas
possibilidades. E quais são
suas memórias de Inverno?
A Leve busca fazer mais do
que oferecer produtos, o
que nós queremos é estar
presentes na construção das
suas melhores memórias.
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UM INVERNO ESPECIAL
Para aquecer o corpo e o
coração, uma receita que
nunca sai de moda!
Doce ou salgado, o Fondue é daquelas delícias
que são atemporais e sempre caem bem. Que tal
aprender a fazer para saborear em casa?!

Receita Fondue de Queijo
Ingredientes

2 copos de requeijão (200 ml) tradicional
2 caixinhas de creme de leite (200 ml cada)
250g de queijo muçarela fatiado
100g de queijo prato fatiado
100g de queijo provolone fatiado
50g de queijo gorgonzola picado
1 pitadinha de sal
Tempero em pó de sua preferência (pimenta,
orégano, cominho).

Modo de Preparo

Coloque em uma panela (em fogo médio) os 2
copos de requeijão tradicional, deixe ele amolecer até começar a levantar fervura;
Mexer sempre, cuidando para não deixar queimar;
Quando o requeijão estiver amolecido, acrescente 2 caixinhas de creme de leite e mexa bem,
juntamente com 1 pitadinha de sal (cuidado
com o sal, já que a receita leva queijo) e 1 pitada
de tempero misto;
Deixe a mistura esquentar bem, cuidando sempre para não queimar;
Quando começar a ferver, acrescente aos poucos as fatias de queijo muçarela, provolone e
prato rasgadas grosseiramente com as mãos,
mexa até que derretam um pouco, mas não
muito;
Acrescente o queijo gorgonzola picado e mexa
até derreter. Sirva em seguida com os acompanhamentos, cuide sempre o fogo do réchaud
(suporte ideal para manter o fondue aquecido)
e desligue quando necessário, para não queimar o fundo da panela de fondue.

Sugestões de acompanhamentos:
Pão italiano picado;
Pão sovado picado;
Salamito fatiado;
Copa fatiada;
Linguiça mista defumada cortada em rodelas;
Presunto cozido sem gordura picado em cubos;
Salsicha cozida picada.

D
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UM INVERNO ESPECIAL

As Tendências da Estação
Saiba como arrasar na composição dos
seus looks com peças que estarão em alta!

Os clássicos nunca saem de moda,
as peças em tricot são a aposta
certa para compor os looks de inverno, com uma nova estrutura,
mais modernas e diversas. Além
de trazer elegância, o tricot é versátil e se adequa muito bem a ou-

Moletons

tras peças.

O conforto veio para ficar! Com o isolamento social, muitas realidades saíram do
presencial e foram para o home office, isso
não mudou apenas as rotinas e os comportamentos, como também transformou
a forma de se vestir. Peças confortáveis

TRI
COT

passaram a ser prioridade e o moletom
nunca esteve tão em alta.
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CO
TUR
NOS
Os coturnos agregam estilo e personalidade a qualquer look, com modelos variados,
vão do casual ao despojado. Neste inverno
estarão ainda mais presentes, são tendência, tanto no masculino quanto no femini-

VES
TI
DOS

Corta-Vento

no.

Ao contrário do que se pensa, os vestidos
não são peças que se limitam ao verão,

As jaquetas corta-vento vêm com toda a

pelo contrário, nos últimos anos estiveram

modernidade do estilo esportivo, agora re-

presentes nas estações mais frias e rou-

modeladas, passaram por adaptações que

baram a cena. Com sobretudos, jaquetas,

agregaram as essas peças muita versatili-

botas e coturnos, os vestidos trazem um

dade. O sucesso nas composições com a

charme todo especial.

sua jaqueta corta-vento é garantido.
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DIA DOS
NAMORADOS
COM A LEVE
Amor mais leve

w

O que o Dia dos Namorados pode nos ensinar
sobre o amor?

De tudo que o amor concretiza e em tudo
que o amor se transforma, de todas as suas
formas, amar com intensidade e desfrutar
do amor com leveza. E esse amor, de onde
vem, como se apresenta, por que se comemora?
Construir e perseverar: “O tijolinho colocado todo dia, sempre com muita conversa...
é necessário ceder e aceitar alguns defeitos, seguir se perdoando”. Dona Vanilde
Cassol Gasparini vive há 39 anos um eterno namoro com o Seu Ezenir Gasparini.
A celebração dos namorados, dos iniciantes, dos que já completam bodas de ouro,
dos que andam distantes, mas com o coração cruzado. A data foi instituída no Brasil no dia 12 de junho, que antecede o dia

Dona Vanilde e Seu Ezenir

de Santo Antônio (conhecido como o santo casamenteiro), movimentando os casais ansiosos por demonstrar todo carinho
e amor por suas relações.
Como alcançar a longevidade na relação?
Dona Vanilde dá a dica: “Amor, perdão,
aceitar como o outro é, afinal, não somos
perfeitos. E sempre rindo um do outro”.
O amor é assim, as vezes parece difícil,
mas quando se sente... é leve, cuidadoso,
companheiro e revigorante.

h
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DIA DOS NAMORADOS
COM A LEVE
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Love
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Opções maravilhosas para
arrasar no presente neste
Dia dos Namorados!
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REPASSA!
Uma iniciativa para ajudar ao próximo e ao
meio ambiente.

ACONTECE EM JUNHO:
DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE

O dia 05 de junho é marcado pelo Dia
Mundial do Meio Ambiente, a data foi
criada com o objetivo de conscientizar a
população e as organizações a preservarem o planeta, buscando por alternativas
que amenizem os impactos da poluição,
desmatamento e emissão de gases na
atmosfera.
A consciência é parte essencial do processo de preservação, por exemplo, você
sabia que 70% do que boa parte das pessoas têm em seus guarda-roupas não
está em uso? Isso significa que você não
deve comprar roupas novas? Não, isso
significa que você deve aumentar o tempo de vida das suas peças. E como você
pode fazer isso? Repassando!
O número de pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social é preocupante e várias instituições têm se mobilizado para atender a essas pessoas. Para
famílias nessas condições as peças que
você tem deixado guardadas e sem uso
podem ser muito bem aproveitadas, fazendo toda a diferença. Evitando assim
que as roupas acabem se deteriorando e
indo parar no lixo e que, como nem sempre são descartadas de forma correta, virem um risco à natureza.
Separe aquelas roupas que estão esquecidas no fundo do guarda-roupas e direcione a quem precisa!
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